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REUNIÃO DA EXECUTIVA AMPLIADA DA CUT NACIONAL 

Sindicato dos Químicos de São Paulo – 26 de setembro de 2016 

 
 

No dia 26 de setembro, a Direção Executiva da CUT reuniu-se em São Paulo com representantes  

das Estaduais da CUT e dos Ramos para avaliar  os resultados do  “Dia Nacional de Paralisações e 

Mobilizações”,  organizado no dia 22 pela CUT e pelas demais Centrais Sindicais em defesa dos direitos 

sociais e trabalhistas ameaçados pelo governo golpista de Michel Temer, em defesa da soberania 

nacional, contra as privatizações e a entrega do Pré-sal às multinacionais. 

 

A CUT resistiu ao golpe organizando, com a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo,  

inúmeras manifestações de massa contra a ação das forças golpistas e seu projeto de restauração 

neoliberal. Ao mesmo tempo, a CUT iniciou o processo de construção da greve geral, mobilizando suas 

bases  em torno da consigna: NENHUM DIREITO A MENOS!  

 

Em torno desta bandeira, cerramos fileiras, unindo trabalhadores/as do campo e da cidade, do 

setor público e do setor privado, e não recuaremos. O que está em jogo não são apenas os direitos 

conquistados ao longo de décadas de luta, mas o destino do País  e o futuro da classe trabalhadora.  

 

Na preparação da Greve Geral, definimos uma estratégica de acumulação progressiva de forças 

que teve como primeiro marco o  dia 22 de setembro. Greves, paralisações parciais, passeatas, 

panfletagens, debates e outras atividades ocorreram em todo o Brasil, demonstrando a vontade de 

luta da classe trabalhadora e “esquentando os motores” para a deflagração da greve que deve 

paralisar o País. 

 

O sucesso da Greve Geral depende ainda de um trabalho mais intensivo dos ramos orientando 

seus sindicatos a realizarem Assembléias com os trabalhadores para votar a adesão à mobilização. Há 
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motivos de sobra para a indignação dos/as trabalhadores/as nas medidas anunciadas pelo governo 

golpista -  como  a reforma da Previdência, a retirada de direitos ( terceirização irrestrita, prevalência 

do negociado sobre o legislado, flexibilização do contrato de trabalho) , a  reforma regressiva do Estado 

prevista na PEC 241 e no PL 257, além da recente  MP da “reforma do Ensino Médio”.  No entanto, é 

necessário que essas medidas sejam abordadas nas Assembléias, esclarecendo-se como  elas atingirão 

a classe trabalhadora e a sociedade  como um todo.  

 

Neste sentido, a reunião reafirmou as orientações emanadas da reunião da Executiva Nacional 

da CUT realizada em Brasília em 14 de setembro de buscar a unidade de ação com as demais centrais 

sindicais na construção da Greve Geral em torno dos pontos citados acima, preservando sua 

autonomia na explicação da origem desses ataques (o governo golpista de Temer) e na agitação das 

palavras de ordem que decorrem de sua análise da situação política do país: “ Nenhum direito a 

menos, Rumo à  Greve Geral, Fora Temer, Diretas já com Constituinte com assembléia constituinte 

para a Reforma Política”. 

 

No processo de acumulação de forças em preparação da Greve Geral, que a Executiva ampliada 

indicou para o início de novembro (entre os dias 8, 9 e 10), duas mobilizações se destacam: o Dia 

Nacional de Paralisação dos Metalúrgicos em defesa dos empregos e direitos em 29 de setembro; o Dia 

Nacional de Luta contra o Desmonte do Estado Brasileiro (contra a PEC 241) em 5 de outubro, com 

concentração de manifestantes em Brasília. 

 

O calendário de mobilização adotado para o próximo período é o seguinte: 

 

 

CALENDÁRIO 

DATA EVENTO 

SETEMBRO  

29 Apoio ao Dia Nacional de Paralisação dos Metalúrgicos 

OUTUBRO  
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02 e 30 Eleições Municipais (Primeiro e Segundo turnos) 

05 Dia Nacional de Luta Contra o Desmonte do Estado Brasileiro (DF) 

07 Reunião com o setor de transportes para definir participação na greve geral 

12 Feriado Nacional Nossa Sra. Aparecida 

25 Executiva Nacional 

NOVEMBRO  

02 e 15 Feriados Nacionais – Finados e Proc. Da República 

08 Secretariado 

08, 09, 10 Greve Geral – Indicativo 

20 Feriado – Dia da Consciência Negra (Apenas em alguns estados e municípios) 

26 e 27 Plenária Nacional da Frente Brasil Popular 

DEZEMBRO  

06 Executiva Nacional 

. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

OUTUBRO 

 Assembléias nos sindicatos de base para votar e preparar a greve geral;  

 Ramos convocam seus sindicatos de base para a Greve Geral;  

 Estados organizam audiências públicas nas assembléias legislativas para discutir a PEC 241, pressionando 

governadores e parlamentares em seus estados. Onde possível, pedir audiências com os governadores; 

 Ato em defesa da democracia no Paraná (a ser construído com os parceiros das Frentes Brasil Popular e 

Povo Sem Medo).  

 Concentrar esforços na construção da Greve Geral. 

 

NOVEMBRO 

 GREVE GERAL! NENHUM DIREITO A MENOS. 

 

 

“NENHUM DIREITO A MENOS”; 

“Rumo à Greve Geral” 

“Fora Temer” 

“Diretas Já, com assembléia constituinte para a reforma política”. 
 

 


